
 

Milý/á ,  
tvým úkolem je poslouchat diskusi tvých spolužáků a hlídat, zda dodržují pravidla zdravého 
dialogu.  
 
Veškeré jejich přešlapy si piš, nevnímej situaci tak, že číháš na chybu, spíš, že jim pomáháš, 
jak se bavit věcněji a s menší stresovou zátěží.  
 
Zásady:  
 
1. Mít jasno v tom, proč zastávám své stanovisko. Měli bychom mít jasno, jaká tvrzení 
jednotlivé strany obhajují. Doptávejme se: Jak myslíš tohle? Vysvětli mi to jinak… Rozumím 
tomu správně, že… Často máme pocit, že rozumíme, ale reagujeme spíše na povahu člověka 
či situaci, než na jeho argument či stanovisko… Účinná metoda je diskutujícímu formulovat 
jeho argument. Takže ty mi říkáš, že….. 
 
2. Nepoužívat slova, která jsem si vymyslel/a a druhý jim nemůže rozumět. Naším cílem je si 
porozumět, což neznamená spolu souhlasit.  
 
3. Používejte věty (věta má přísudek), až věta něco tvrdí! Základem argumentace je říkat 
smysluplné věty.  
 
4. Vítěz je ten, který pochopí stanoviska druhého, nikoli který ho překřičí svými tvrzeními. 
Ze skutečného dialogu můžeme vyjít jako jiní lidé. Pro skutečný dialog jsou nutné i nějaké 
rozdíly mezi diskutujícími. Rozdíl je učitel, nikoli nepřítel…   
 
5. Opravdová síla se skrývá ve schopnosti říct: NEVÍM. 
 
6. Mějme k druhému úctu. Není nutné se vždy shodnout na způsobu řešení problému, ale 
neměli bychom na spoludiskutujícího útočit (na jeho vzhled, na jeho inteligenci). Neměli 
bychom utíkat od tématu, znovu připomínám, že nám bylo do jazykového korpusu naděleno 
krásné slovíčko: Nevím.  
 
7. Neřiďme se ani popularitou nějakého názoru, populární neznamená správné. Pravda 
nemusí být uprostřed, není nutné něco považovat za rozumné, jen proto, že to vypadá jako 
zlatá střední cesta.  
 
8. Nevymýšlejme si fiktivní protivníky, např. Ekoaktivisté by nejraději lidem zakázali mít děti. 
Neútočme na emoce. Zkusme se vyhnout větám typu: Oni jsou prostě takoví, když 
popisujeme nějakou skupinu.  
 



 

9. Pozor na výkřiky typu: These are just words! (D. Trump k Hillary Clinton) 
 
10. Nemlžme, když nic neříkáme, jak chceme diskutovat?  
 
11. Když nemáme co říct…mlčme…  
 
12. Tvrzení, které nejde z principu potvrdit ani vyvrátit, nemá smysl rozebírat: Ovládají svět 
Teletubbies  
 
13. Bacha na pseudootázky! Není celý svět klam? …Vypadá to někdy na hluboké problémy, 
ale v principu jsou neřešitelné, a tedy nakonec ani o žádné problémy nejde…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


